SAP PM
PLANT MAINTENANCE
POR FELIPE ALMEIDA
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FELIPE ALMEIDA
Primeiramente gostaría de dizer que este material não é oficial
da SAP, é apenas uma junção de conhecimento que possuo com
muito estudo e pesquisa sobre o tema.

Bacharel em Ciências Contábeis pela
UNOPAR, pós graduado em Contablidade
Internacional pela ESAB e certificado em
Market Structure pela Faculdade de
Finanças de Nova York.

Possuo experiênciade mais de 10 anos em SAP com expertise em
SAP MM, SAP FI e SAP CO, com mais de 8 certificações de
módulos da opensap.com, atuando na área desde 2008.
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O que é SAP PM
O módulo SAP PM é um dos módulos do sistema SAP ERP mais
usados aqui no Brasil.
O SAP Plant Maintenance (SAP PM) é um produto de software
que gerencia todas as atividades de manutenção em uma
organização. O módulo de Manutenção da fábrica consiste em
atividades-chave para incluir inspeção, notificações, manutenção
corretiva e preventiva, reparos e outras medidas para manter um
sistema técnico ideal.
Usando o SAP PM, você pode executar reparos automáticos e
facilitar solicitações de manutenção em uma organização.
Permite registrar problemas no sistema SAP, planejar atividades
de mão-de-obra e materiais, além de registrar e liquidar o custo.

Para executar essas atividades, a Manutenção da planta contém
os seguintes submódulos → Gerenciamento de objetos técnicos e registro mestre de
equipamentos.
→ Planejamento da tarefa de manutenção.
→ Gerenciar notificações de fluxo de trabalho e ordens de
serviço sob o gerenciamento de ordens de manutenção.
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Principais Funções da Manutenção
As atividades a seguir são executadas em Manutenção da fábrica

Inspeção
A inspeção é feita para verificar as condições reais de um sistema
técnico.
Manutenção preventiva
A manutenção preventiva é usada para manter a alta
disponibilidade do sistema técnico. Inclui atividades de
planejamento de manutenção e programação de trabalho para
objetos técnicos.

Reparar
O reparo envolve todas as
medidas
que
podem
ser
executadas para restaurar a
condição ideal. O processo de
reparo pode ser realizado em
vários estágios de planejamento como programação de trabalho,
planejamento de recursos e custo
inicial, etc. Você pode criar requisição de compra necessária e
ordens de serviço processadas para reduzir o tempo de
inatividade.
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Integração com outros módulos
No SAP PM, você pode integrar-se a outros módulos, como
Gerenciamento de material, Planejamento de produção,
Gerenciamento de pessoal e Vendas e distribuição. Esses
módulos são usados para manter os dados atuais, conforme o
requisito em Manutenção, e são iniciados automaticamente para
manter os dados atuais no sistema.
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Lista de submódulos do SAP PM (Componentes)
Aqui está a lista de submódulos completos (componentes de
aplicativo), incluídos no módulo SAP PM.
PM-AV ( Visualizador de ativos )
PM-EQM ( objetos técnicos )
PM-EQM-BM (listas de materiais (manutenção))
PM-EQM-CC (controle de configuração)
PM-EQM-EQ (Equipamento)
PM-EQM-FL (locais funcionais)
PM-EQM-LE (edição de lista)
PM-EQM-ON (rede de objetos)
PM-EQM-SF (funções adicionais)
PM-EQM-SF-EM (integração de gerenciamento de emissões)
PM-EQM-SF-MPC (pontos e contadores de medição)
PM-EQM-SF-PMT (licenças)
PM-EQM-SF-WA (garantias)
PM-EQM-THO (Aquisição / Entrega de objetos técnicos)
PM-ES ( Serviços Corporativos em Manutenção )
PM-IS ( Sistema de Informação )
PM-IS-DC (coleta de dados)
PM-IS-EWS (sistema de alerta precoce)
PM-IS-LIS (Interface para a Biblioteca de informações logísticas
(LIL))
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Lista de submódulos do SAP PM (Componentes)
PM-IS-PLN (Planejamento)
PM-IS-REP (análises padrão)
PM-IS-REP (Relatórios)
PM-PRM ( Manutenção Preventiva )
PM-PRM-MP (planos de manutenção)
PM-PRM-TL (listas de tarefas de manutenção)
PM-PRO ( Projetos de Manutenção )
PM-PRO-NW (Redes (Manutenção))
PM-PRO-OM (Gerenciamento de projetos (Manutenção))
PM-PRO-ST (estrutura do projeto (manutenção))
PM-PRO-WS (Planejamento de revisão)
PM-SMA ( Gerenciamento de serviços )
PM-SMA-SC (Gerenciamento de chamadas)
PM-WCM ( Gerenciamento de afastamento do trabalho )
PM-WCM-ADB (Adobe Forms)
PM-WCM-ADB-PRN (formulário de impressão)
PM-WCM-MD (dados mestre)
PM-WCM-OC (Ciclo Operacional)
PM-WCM-PE (Aprimoramentos de aprovação)
PM-WOC ( Processamento de Manutenção )
PM-WOC-CP (Planejamento de capacidade e recursos)
PM-WOC-JC (confirmações de conclusão)
PM-WOC-LE (edição de lista)
PM-WOC-MH (histórico de manutenção)
/ALMEIDAFELIPE88

Lista de submódulos do SAP PM (Componentes)
PM-WOC-MN (notificações de manutenção)
PM-WOC-MN-PAM (Gerenciamento de ativos de pool)
PM-WOC-MO (Ordens de manutenção)
PM-WOC-MO-ACC (controle (orçamento, custos de pedidos))
PM-WOC-MO-ARC (arquivamento)
PM-WOC-MO-CUM (unidades compatíveis)
PM-WOC-MO-CUM (Gerenciamento de unidades compatíveis)
PM-WOC-MO-MAT (material em estoque, listas de materiais,
verificação de disponibilidade)
PM-WOC-MO-OCI (integração de catálogo)
PM-WOC-MO-OLC (Custeio no nível de operação)
PM-WOC-MO-PRI (Impressão, Fax, Paginação)
PM-WOC-MO-PUR (Compras (Processamento externo, Preq,
Serviços))
PM-WOC-MO-SCH (programação, relacionamentos)
PM-WOC-MO-TSK (Listas de tarefas, Listas de tarefas gerais)
PM-WOC-RO (ordem de renovação)
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Códigos importantes de transação PM

/ALMEIDAFELIPE88

Objetos Técnicos
Para gerenciar efetivamente as atividades de manutenção SAP
em uma organização, é necessário dividir a estrutura de
manutenção existente em objetos técnicos. Os objetos técnicos
são usados para definir os tipos de máquinas que existem em
uma organização e, usando as características do objeto, é
possível definir outros objetos técnicos.
Para mostrar objetos técnicos no sistema, você deve conhecer o
planejamento e a estrutura de manutenção na organização. Isso
envolve a tarefa de definir a planta de manutenção e a
manutenção das atividades de planejamento no sistema.
Planta de Manutenção:
O centro de manutenção de um objeto técnico é conhecido
como um centro no qual você executa as tarefas de manutenção
dos objetos e o planejamento é realizado. Você pode executar as
seguintes atividades no centro de planejamento de manutenção
→ Defina a lista de tarefas conforme o plano de manutenção
→ Conforme a lista técnica na lista de tarefas, execute o
planejamento de material
→ Gerenciar e agendar planos de manutenção
→ Criar e executar ordens de manutenção
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Objetos Técnicos
Planejamento de Manutenção
De acordo com a estrutura da organização, o planejamento de
manutenção pode ser executado. Você define as tarefas no
planejamento de manutenção de acordo com a estrutura e os
objetos técnicos definidos. Os seguintes tipos de planejamento
de manutenção são possíveis:
→ Planejamento de manutenção centralizada
→ Planejamento de manutenção descentralizada
→ Planejamento de manutenção parcialmente centralizado
Planejamento de manutenção centralizada
Dentro de uma organização, o planejamento centralizado
suporta as seguintes estruturas
→ Existe apenas um centro para todos
os objetos técnicos, que é o centro
de planejamento de manutenção e
o centro de manutenção.
→ Em outros cenários, é possível que
uma organização tenha várias plantas
de manutenção, mas há uma planta em
que o planejamento de manutenção é
executado.
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Objetos Técnicos
Planejamento de manutenção descentralizada
Nesse cenário, a organização consiste em várias plantas e cada
planta atua como sua própria planta de planejamento de
manutenção. No sistema SAP, todas as plantas são mencionadas
como planta de planejamento de manutenção.
→ Plantas - 001, 002
→ Plantas de Manutenção - 001.002
→ Plantas de planejamento de manutenção - 001, 002
Planejamento de manutenção parcialmente centralizado
No planejamento de manutenção parcialmente centralizado,
uma organização consiste em várias plantas e algumas das
plantas atuam como plantas de manutenção e plantas de
planejamento de manutenção, enquanto as outras plantas
podem atuar como plantas de planejamento de manutenção
→Plantas - 001, 002, 003.004
→Instalações de manutenção - 001, 002, 003, 004
→Planta de planejamento de manutenção - 001, 004
→Instalações atribuídas à planta de planejamento
manutenção 001 - 001, 002
→Instalações atribuídas à planta de planejamento
manutenção 004 - 003, 004

de

de
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Objetos Técnicos
Estrutura de objetos técnicos
Diferentes tipos de estruturas podem ser usados para objetos
técnicos conforme a estrutura da organização. A seguir estão as
opções:
→ Estruturação Funcional: Nesse tipo de estrutura, você divide
seu sistema técnico conforme os locais funcionais. Com a divisão
da linha de produtos em locais funcionais, uma unidade
individual pode atuar como locais funcionais no sistema.
→ Estruturação Relacionada a Objetos: Nesta estrutura, você
divide seu sistema técnico em peças conhecidas como
equipamentos. Um equipamento é um objeto individual, que
pode ser colocado em um sistema técnico ou em uma parte do
sistema técnico.
→ Estruturação funcional e baseada em objetos: É uma
combinação da estrutura funcional e relacionada ao objeto que
usa o equipamento e eles são divididos conforme o local
funcional.
1. Exemplo de área funcional - Estação de bombeamento
2. Exemplo de Critérios Relacionados ao Processo - Modelagem
3. Exemplo de critérios espaciais - Despensa
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Objetos Técnicos
Criando um local funcional
Etapa 1 - Para criar um local funcional, navegue para Logística →
Manutenção → Gerenciamento de objetos técnicos → Local
funcional → Criar
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Objetos Técnicos
Etapa 2 - Na próxima janela, você deve selecionar o indicador de
estrutura necessário e clicar em Continuar.
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Objetos Técnicos
O sistema exibe a máscara de edição para o rótulo do local e seus
níveis de hierarquia.
Etapa 3 - Você também pode selecionar o rótulo do local
funcional e um local técnico como referência, se
necessário. Clique no botão Continuar.
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Objetos Técnicos
Na próxima janela, você pode ver a tela Criar local funcional Dados mestre.
Etapa 4 - Digite todos os detalhes nos dados mestre para criar a
localização funcional. Se você deseja classificar o local funcional,
clique na opção Classificação.
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Objetos Técnicos
Etapa 5 - Depois de clicar em Classificação, ele abrirá a janela
Criar Local Funcional - Classificação.
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Objetos Técnicos
Etapa 6 - Digite as classes às quais você deseja atribuir o local
funcional na coluna Classe.
Etapa 7 - Selecione a classe que deve ser a classe padrão para a
localização funcional no campo StdClass.
Etapa 8 - Para especificar entradas de valor para a classe,
posicione o cursor na classe desejada e escolha Editar valores.
Etapa 9 - Selecione o status conforme mostrado na captura de
tela a seguir
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Objetos Técnicos
Etapa 10 - Depois de definir todos os campos do registro mestre,
vá para a tela principal usando os botões de seta. Clique no
botão Salvar na parte superior para salvar o local Funcional.
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Registro mestre do equipamento
Um equipamento é conhecido como um objeto individual no
sistema que é mantido de forma independente. O equipamento
pode ser instalado em diferentes locais funcionais. Você pode
criar um equipamento individual em uma organização com base
na estrutura baseada em objeto de um sistema técnico.
O uso de um equipamento em um local funcional é
documentado ao longo do tempo. Você sempre define o registro
mestre do equipamento para cada objeto técnico no sistema.
Usando um equipamento, você pode executar as seguintes
funções no sistema:
→ Você pode gerenciar dados individuais de uma perspectiva de
manutenção no sistema SAP.
→ Você pode executar uma tarefa de manutenção individual
para cada objeto técnico no sistema.
→ Você pode usar isso para manter um registro de todas as
tarefas de manutenção executadas para um objeto técnico.
→ Caso deseje ver dados de um objeto por mais tempo, você
pode usar um registro mestre de equipamento para o mesmo.
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Registro mestre do equipamento
Um registro mestre de equipamento deve ser criado nos
seguintes cenários :
→ Quando você gerencia dados individuais para o objeto
técnico.
→ Quando você executa as tarefas de manutenção para objetos
técnicos.
→ Quando você coleta e registra dados técnicos para os objetos
por longos períodos.
→ Quando você monitora o custo das tarefas de manutenção.
→ Quando você deseja gravar os objetos técnicos em locais
funcionais.
Os registros do equipamento podem ser usados nas seguintes
áreas funcionais de aplicação:
→ Gerenciamento de materiais
→ Vendas e distribuição
→ Planejamento de produção
→ Controlando
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Registro mestre do equipamento
Representando um objeto como um equipamento ou como um
local funcional:
Em caso de avaria, você deve representar um objeto como um
Objeto Técnico, se for reparado. Quando você define um objeto
como um objeto Técnico, pode manter o histórico de serviço do
objeto no sistema. Observe que você não pode alterar o número
do equipamento depois que ele é criado no sistema. Se você
digitou um número incorreto por engano, precisará fazer isso
para alterá-lo.
Quando você estiver usando um equipamento múltiplo,
precisará classificá-lo para realizar uma pesquisa rápida.
Quando você troca um objeto em caso de falha devido ao seu
baixo valor, nesse caso, você não precisa manter um histórico de
serviço. Para cada localização funcional, é necessário definir um
indicador de estrutura conforme mencionado anteriormente.
Quando você mantém um local funcional em outro local
funcional, não pode armazenar o histórico do local da instalação.
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Registro mestre do equipamento
Criando um registro mestre para um equipamento
Etapa 1 - Para criar um registro mestre para um equipamento,
navegue até Logística → Manutenção → Gerenciamento de
objetos técnicos → Equipamento → Criar

/ALMEIDAFELIPE88

Registro mestre do equipamento
Etapa 2 - Para consultar qualquer outro material / equipamento,
você pode selecionar na opção Referência.

Etapa 3 - Selecione qualquer número de equipamento / mestre e
uma nova janela será exibida para selecionar quais dados do
equipamento de referência devem ser copiados para o novo
equipamento. Em seguida, selecione Continuar e retorne à tela
Dados gerais.

Etapa 4 - Você verá a tela Criar equipamento. Digite os detalhes
conforme o requisito.
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Registro mestre do equipamento
Etapa 5 - Clique no botão Salvar na parte superior da tela.
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Alterar uma peça de equipamento
Também pode ser necessário fazer alterações no registro mestre
do equipamento. É possível que os dados tenham sido alterados
ou que você tenha inserido dados errados por engano e precise
alterar o registro mestre.
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Alterar uma peça de equipamento
Etapa 1 - Digite o número do equipamento que você deseja
alterar e clique no botão ENTER.

Etapa 2 - Você verá a tela Alterar equipamento. Nesta janela,
faça todas as alterações necessárias nesta tela. Para alterar mais
dados, vá para as telas necessárias.
Etapa 3 - Você pode alterar a categoria do equipamento. Escolha
Editar.
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Alterar uma peça de equipamento
Etapa 4 - Na caixa de diálogo, você pode selecionar uma nova
categoria de equipamento. Clique no botão Salvar para salvar os
dados.
Alteração da planta de manutenção
Você também pode precisar alterar a planta de manutenção
conforme o requisito. Você pode alterar a planta de manutenção
de um equipamento quando ele não estiver mais instalado no
local funcional. Quando você modifica um centro de
manutenção, os seguintes campos nos efeitos do registro mestre:
→ Os campos que dependem da planta de manutenção são
limpos.
→ A empresa também muda. Portanto, todos os campos
dependentes da empresa são limpos.
→ Com a modificação da empresa, a área de controladoria
também pode mudar. Portanto, os campos associados à área de
controle são limpos.
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Criando texto multilígue
Em muitas organizações, o módulo SAP PM é gerenciado em
diferentes idiomas. É possível criar textos curtos multilíngues e
textos longos para cada local funcional e peça de equipamento.
Usando textos curtos, o planejador de manutenção pode
identificar os objetos técnicos, enquanto textos longos contêm os
dados técnicos em diferentes idiomas.
Você pode criar texto multilíngue somente quando a categoria
do equipamento estiver configurada para permitir isso.
Para isso, navegue até Logística → Manutenção →
Equipamentos e objetos técnicos → Objetos técnicos →
Equipamento → Permitir manutenção de texto multilíngue por
EquipCategory.
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Criando texto multilígue
Para adicionar um novo idioma ao sistema SAP, use o Código T SMLT
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Manutenção de Avarias
No SAP PM, quando há um mau funcionamento de qualquer um
dos equipamentos, o que requer uma resposta da equipe de
manutenção, o processo de correção dessa situação é conhecido
como Manutenção de avaria . A manutenção de avarias é
necessária nas seguintes situações:
→ O equipamento não está funcionando corretamente.
→ A produção é afetada quando um equipamento técnico falha.
→ Você cria uma notificação de mau funcionamento do M2 e o
tipo de pedido e o equipamento PM02 são reparados no
local. Na manutenção de detalhamento, você usa catálogos e
códigos na notificação.
Criando uma notificação
Etapa 1 - Para criar uma notificação, navegue para Logística →
Manutenção → Processamento de manutenção → Notificações
→ Criar ou usar o código T - IW21
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Manutenção de Avarias
Etapa 2 - Clique em Criar notificação e você será solicitado a
selecionar um tipo de notificação.
Etapa 3 - Clique para obter a lista suspensa e selecionar o
campo. Selecione o tipo de notificação como M2 - Relatório de
mau funcionamento

Como o sistema deve ser configurado para notificação interna,
não é necessário inserir nenhuma outra informação.
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Manutenção de Avarias
Etapa 4 - Clique na marca de seleção na parte superior.

Etapa 5 - Na próxima janela, insira a descrição da
notificação. Para obter o local funcional, vá para o campo local
funcional e pesquise na lista disponível.
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Manutenção de Avarias
Etapa 4 - Clique na marca de seleção na parte superior.

Etapa 5 - Na próxima janela, insira a descrição da
notificação. Para obter o local funcional, vá para o campo local
funcional e pesquise na lista disponível.
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Manutenção de Avarias
Etapa 6 - Em seguida é selecionar o equipamento. Selecione o
número do equipamento pelo número de identificação técnica e
clique no botão de marcação para preencher isso.
Etapa 7 - Digite o valor para os seguintes campos:
→ Campo do grupo Planejador
→ WorkCtr principal. campo
→ Respons person. Campo
→ Relatado por campo
→ Campo de texto longo do assunto
Etapa 8 - Depois de inserir todos os campos, clique na marca de
seleção verde na parte superior.

Etapa 9 - Para salvar a notificação, clique no botão Salvar.
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Alterando a notificação
Para alterar a notificação, vá para Logística → Manutenção →
Processamento de manutenção → Notificações → Modificar ou
usar o código T - IW22

Digite o número da notificação e clique na marca de seleção na
parte superior.
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Criando ordem de detalhamento para notificação
Etapa 1 - Para criar uma ordem de manutenção de detalhamento
para notificação, navegue para Logística → Manutenção →
Processamento de manutenção → Ordem → Criar (especial) →
Solicitar a notificação ou use o código T - IW34
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Criando ordem de detalhamento para notificação
Etapa 2 - Digite o número da notificação.
Etapa 3 - Selecione o tipo de pedido como Pedido de manutenção
de detalhamento PM02.

Etapa 4 - Depois de
inserir os detalhes, clique
na marca de seleção na
parte superior.
Etapa 5 - Digite todas as
posições nos dados do
cabeçalho.
Etapa 6 - Vá para a guia
Operações e insira todos
os detalhes. Adicione
outras
operações
conforme necessário.
Etapa 7 - Clique na guia Componente para atribuir os
componentes necessários para as operações.
Etapa 8 - Digite os seguintes detalhes, como mostrado na captura
de tela.
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Criando ordem de detalhamento para notificação
Etapa 9 - Selecione as duas entradas do componente e clique no
ícone mostrado na captura de tela a seguir para verificar a
disponibilidade do material.
Etapa 10 - Para entrar na aquisição de serviços externos, vá para a
guia Operações e clique no botão EXTERNO na parte inferior.
Etapa 11 - Clique na marca de seleção verde para validar o
pedido. Para salvar o pedido, clique no botão Salvar na parte
superior.
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Manutenção corretiva
A manutenção corretiva contém todas as etapas do processo
envolvidas na manutenção preventiva e no processo de
manutenção regular. A manutenção corretiva envolve as seguintes
etapas em Manutenção da planta:

→ O usuário de manutenção da planta entra uma notificação no
sistema SAP para solicitar manutenção e reparar o equipamento
defeituoso.
→ O planejador de manutenção cria, planeja e agenda uma
ordem de serviço de manutenção no sistema.
→ A ordem de serviço é recebida pelo técnico.
→ Uma pessoa autorizada no sistema MP aprova e conclui o
trabalho de acordo com a ordem de serviço.
Manutenção corretiva e manutenção preventiva
Na Manutenção Preventiva, as verificações de rotina são
realizadas de acordo com a estratégia de manutenção da empresa
para garantir que as máquinas estejam funcionando de acordo
com os parâmetros necessários. No SAP PM, usando planos de
manutenção de rotina, você pode criar uma ordem de serviço
preventiva.
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Manutenção corretiva
Na Manutenção corretiva, você corrige um mau funcionamento
ou uma falha da máquina levantando uma notificação no sistema.
A ordem de serviço é recebida pelo técnico que insere as
informações. Uma pessoa autorizada no sistema MP aprova e
conclui o trabalho de acordo com a ordem de serviço.
Em certos cenários, uma ordem de serviço corretiva é criada
como resultado da ordem de serviço preventiva. Quando uma
verificação de rotina é realizada, o técnico encontra uma falha ou
mau funcionamento na máquina operacional e uma ordem de
serviço corretiva é criada para eliminar a falha.

Manutenção Corretiva e Manutenção de Avarias
Você executa a Manutenção corretiva para melhorar as condições
de trabalho da máquina. É realizada quando um mau
funcionamento é detectado e a máquina não está funcionando
corretamente conforme a função designada.
Avaria A manutenção é realizada quando o seu equipamento está
avariado e não está funcionando. Na manutenção de avarias, a
produção é afetada. No sistema SAP, o tipo de pedido PM02 é
usado para executar a Manutenção de detalhamento.
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Criação Planejamento de MO
Você pode criar, alterar ou exibir Ordens de Manutenção no SAP
Plant Maintenance usando a ferramenta UI do SAP. É possível usar
diferentes códigos T IW31, IW32 e IW33 para atualizar ordens de
manutenção em Manutenção.
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Convertendo uma notificação em ordem de manutenção
Você pode converter uma notificação em Ordens de
Manutenção. As notificações são criadas como parte da
manutenção corretiva ou da quebra.
Etapa 1 - Para converter uma notificação em Ordem de
Manutenção, navegue para Logística → Manutenção →
Processamento de manutenção → Notificação → Alterar
Etapa 2 - Na captura de tela a seguir, no campo Notificação, insira
o número de notificação gravado → Escolha Notificação
Etapa 3 - Na tela Modificar notificação de PM, solicitação de
manutenção, continue criando uma ordem de manutenção,
escolhendo Criar ao lado do campo Ordem.
Etapa 4 - O tipo de pedido padrão é PM01. O centro de trabalho
principal, a planta e a planta de planejamento são copiados do
local funcional em que este equipamento está instalado.
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Convertendo uma notificação em ordem de manutenção
A descrição da ordem de manutenção é copiada da descrição da
notificação, que pode ser alterada se estiver no modo de
modificação. Se as informações do objeto sobre os pedidos
existentes aparecerem, selecione Enter para continuar.

Etapa 5 - Na tela Criar ordem de manutenção - Cabeçalho central
→ Clique no botão Salvar.
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Manutenção preventiva
A manutenção preventiva em uma organização é usada para
evitar falhas no sistema e na produção. Usando a Manutenção
Preventiva, você pode obter vários benefícios em sua organização.
O termo manutenção preventiva é usado para realizar inspeções,
manutenção preventiva e reparos. Os planos de manutenção são
usados para definir datas e a extensão das tarefas de manutenção
preventiva e de inspeção que podem ser planejadas para objetos
técnicos.
A seguir, estão os principais benefícios do uso da Manutenção
Preventiva em uma organização:

→ As atividades executadas na Manutenção Preventiva são
armazenadas na forma de listas de tarefas.
→ Você define a extensão e o trabalho de inspeção e quando a
manutenção preventiva deve ser executada com detalhes da
localização funcional ou de peças do equipamento.
→ Você também define a atribuição baseada em custo das listas
de tarefas de manutenção preventiva.
→ Você também pode executar uma revisão para descobrir o
custo das atividades de manutenção preventiva a serem
executadas no futuro.
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Manutenção preventiva
Listas de tarefas
A lista de tarefas na Manutenção Preventiva é definida como a
sequência de atividades que são executadas como parte da
Manutenção Preventiva em uma organização. Eles são
usados para executar as tarefas repetidas como parte da
Manutenção Preventiva e para executá-las eficientemente.
Usando as listas de tarefas, você pode reduzir o esforço
padronizando a sequência de trabalho. Todas as atualizações são
executadas em um ponto específico na lista de tarefas de
manutenção correspondente e todas as ordens de manutenção e
itens de manutenção no sistema recebem o status atualizado das
sequências de trabalho.
Com a ajuda de listas de tarefas, ajuda a reduzir o esforço
necessário para criar ordens de manutenção e itens de
manutenção, como você pode consultar a lista de tarefas para ver
as seqüências de trabalho.
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Manutenção preventiva
Estão as principais funções das listas de tarefas no SAP Plant
Maintenance :
→ Manutenção planejada
→ Manutenção em andamento
Manutenção planejada
Todas as atividades programadas, como inspeção, manutenção e
reparos, estão em Manutenção Planejada. Em Manutenção, você
define os intervalos de tempo em que as etapas de trabalho
devem ser executadas e as seqüências de trabalho nas quais elas
devem ser executadas. As listas de tarefas são atribuídas a um
plano de manutenção no planejamento de manutenção.
Manutenção em andamento
A lista de tarefas para manutenção contínua contém as
seqüências de trabalho com base na inspeção atual. Toda
inspeção feita sem um cronograma regular fica em manutenção
contínua.
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Funções únicas e compostas
gerente de manutenção
No sistema de Manutenção, o gerente de manutenção é
responsável por gerenciar o orçamento, os custos e outras
atividades de manutenção decorrentes das notificações de
manutenção. O gerente de manutenção monitora todas as
atividades de manutenção em uma organização e é o único
responsável por gerenciar todas as tarefas.
O gerente de manutenção é responsável por todas as atividades
de gerenciamento de pessoas na planta e no departamento de
manutenção, que inclui decisões de recrutamento de tarefas e
atribuição de tarefas a prestadores de serviços e fornecedores.
Nome técnico da função - SAP_WP_MAINTENANCE_MANAGER
Planejador de Manutenção
No SAP Plant Maintenance, o planejador de manutenção é
responsável pelo planejamento das tarefas de manutenção com
base nos relatórios de mau funcionamento recebidos. O
planejador de manutenção é responsável por elevar as ordens de
manutenção, o tipo, o escopo, os recursos e o cronograma da
entrega das tarefas.
Nome técnico da função - SAP_WP_MAINTENANCE_PLANNER
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Funções únicas e compostas
Engenheiro de manutenção
No SAP Plant Maintenance, o engenheiro de manutenção é
responsável por criar projetos para sistemas técnicos e verificar a
eficiência e manutenção de objetos técnicos.

O engenheiro de manutenção também é responsável pelos dados
mestre - Listas de materiais, planos de manutenção e notificação
no sistema de Manutenção.
Nome técnico da função - SAP_WP_MAINTENANCE_ENGINEER
Supervisor De Manutenção
O supervisor de manutenção é responsável por gerenciar as
alocações de orçamento relacionadas ao pedido para garantir que
elas permaneçam conforme o limite de orçamento atribuído.
Nome técnico da função - SAP_WP_MAINTENANCE_SUPERVISOR
Técnico
No SAP Plant Maintenance, o técnico é responsável por executar o
trabalho de manutenção diária. Várias ordens de serviço são
atribuídas aos técnicos e o status diário é lançado em Ordens de
Serviço de Manutenção.
Nome técnico da função - SAP_WP_MAINTENANCE_TECHNICIAN
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Funções únicas e compostas
Consultores
O consultor do PM PM da SAP deve ter boa experiência nas
atividades de manutenção da planta SAP. Experiência de trabalho
em gerenciamento de materiais, manutenção de instalações,
manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção de
avarias e reforma e processamento de reclamações de garantia.
O consultor precisa ter um entendimento sobre o
estabelecimento de peças de equipamento e estrutura de
localização funcional, listas técnicas de manutenção.
O consultor também precisa realizar manutenção preventiva,
pontos e contadores de medição, garantias e permissões. O
planejamento de manutenção, incluindo notificações, calibração,
ordens de manutenção e execução, também é executado pelo
consultor.
Outras responsabilidades incluem a integração da manutenção da
planta com os módulos de gerenciamento de materiais,
gerenciamento da qualidade e planejamento da produção.
O consultor deve ter conhecimento sobre como projetar e criar a
solução SAP PM / EAM. Também é necessário um conhecimento
justo das implementações do E2E no SAP ECC.
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Sistema de Informação
No SAP Logistics, você possui o Sistema de informações que
contém detalhes sobre o sistema de informações de compras,
sistema de informações de vendas, sistema de informações de
manutenção de planta, sistema de informações de gerenciamento
de qualidade e sistema de informações de varejo.
O sistema de informações sobre manutenção de instalações
consiste nos seguintes campos:
→ Estrutura de informação
→ Análise padrão
→ Características e índices
→ MTTR / MTBR
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Sistema de Informação
Estrutura de informação
As estruturas de informações a seguir estão disponíveis em
Manutenção da planta:
→ S061 Análise de grupo de planejamento e localização
→ Análise de avaria S070
→ S114 Análise de consumo de veículo
→ S115 Análise de custos
→ Análise de Notificação de Vendas S116
→ S065 Estatísticas do Objeto
→ Classe de objeto S062 e análise do fabricante
→ S063 Análise de dano por objeto único
Análise padrão
→ Classe de objeto
→ Fabricante
→ Localização
→ Estatísticas de Objetos
→ Estatísticas de detalhamento
→ Análise de custos
→ Notificações de clientes
→ Consumo do veículo
→ Grupo de Planejamento
→ Análise de Danos
/ALMEIDAFELIPE88

Referências
Como não sou expert deste módulo tive o auxílio dos links
abaixo para estudo e compreenção

https://www.tutorialspoint.com/sap_pm/index.htm
http://sapguru99.com/sap-pm/
https://www.sap.com/brazil/training-certification.html
https://apeck.com.br/cursos/sap-pm-planejamento-damanutencao/
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